
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

Poniedziałek 16.01 Dzień Powszedni  
700 + Anielę Śmietanę od sąsiadów 

Wtorek 17.01 Dzień Powszedni  
700 + Franciszkę, Anielę Stachurę (r. śm.), Reginę, Łukasza Stachurę, Tomasza Olszew-

skiego 

Środa 18.01 Dzień Powszedni     
700 +  

1800 1) + Stanisława (r. śm.) i Genowefę Sochów i zm. z r. Sochów i Brzozów 2) + Geno-

wefę, Stefana Gorzałów, Irenę, Kazimierza Chłopek 3) + Teresę i Henryka Bębacza  

4) + Stanisława Krajewskiego i zm. z r. Dudzików 5) + Krystynę Zawadzką od r. Bent-

kowskich 6) + Jana i Magdalenę Nosek i o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Stefanii 

7) + Anielę Śmietanę od uczestników pogrzebu  

Czwartek 19.01 Dzień Powszedni 
700 Msza Święta 

Piątek 20.01 Dzień Powszedni 
1800 1) + Cecylię i Henryka Kmiecików, Genowefę i Edwarda Tworków, Annę Giemzę z 

int. wnuków 

       2) + Janinę, Stanisława Praszkiewiczów  

Sobota 21.01 Dzień Powszedni 
700 + Henryka Słowińskiego, Stefana Kruka 

Niedziela 22.01 Niedziela  
800 za Parafię 

1000 + Zdzisława Lużyńskiego (3 r. śm.) 

1200 Chrzty 

1600 + Annę (r. śm.), Jana Jędrochów  

1800  1) im. ks. Mariusza od Kółka Różańcowego Św. Maksymiliana Marii Kolbe z Kowali 

        2) im. ks. Mariusza od Kółka Różańcowego Św. O. Pio z Brzezin 
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II Niedziela Zwykła 
15 stycznia 2023 r. Nr 8 (738) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:         Iz 49, 3. 5-6    
                        1 Kor 1, 1-3 
Ewangelia:       J 1, 29-34 
Jan zobaczył podchodzącego ku 
niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek 
Boży, który gładzi grzechy świata. 
To jest Ten, o którym powiedzia-
łem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który 
mnie przewyższył godnością, gdyż 
był wcześniej ode mnie”. Ja Go 
przedtem nie znałem, ale przysze-
dłem chrzcić wodą w tym celu, aby 
On się objawił Izraelowi». Jan dał 
takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, 
który zstępował z nieba jak gołębi-
ca i spoczął na Nim. Ja Go przed-
tem nie znałem, ale Ten, który mnie 
posłał, abym chrzcił wodą, powie-
dział do mnie: „Ten, nad którym 
ujrzysz ducha zstępującego i spo-
czywającego na Nim, jest Tym, 
który chrzci Duchem Świętym”. Ja 
to ujrzałem i daję świadectwo, że 
On jest Synem Bożym». 
 
 
 

 
Słowa Twe,  

Panie,  
są duchem  

i życiem 

 

 
 

Extra… 
× 17.01.1649 – Jan II Kazimierz Waza został koronowany w katedrze wawelskiej na króla 

Polski. 
× 18.01.1380 – Założone przez zakon krzyżacki gdańskie Młode Miasto otrzymało prawa 

 miejskie. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Zielony kolor szat liturgicznych przypomina nam, że przeżywamy czas zwykły w ciągu 
roku. 
▪ Dzisiaj na zakończenie Mszy św. o godz. 10 00 uczniowie ze SP w Kowali przedstawią 
jasełka przygotowane przez nauczycieli i wychowawców. Po Mszy św. i jasełkach odbędzie 
się spotkanie z nauką śpiewu dla dzieci przed I Komunią św. 
▪ W tym tygodniu w liturgii przypada: 
- we wtorek wspomnienie św. Antoniego, opata, 
- w czwartek wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara biskupa; Msza św. z relikwiami, 
- w sobotę wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. 

- w niedzielę wspomnienie św. Wincentego Pallottiego, kapłana; 
Msza św. z relikwiami. 
▪ W środę 18 stycznia rozpoczyna się w Kościele Tydzień Modlitw 
o Jedność Chrześcijan, który zakończy się 25 stycznia świętem 
Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Tegoroczne hasło tygodnia 
ekumenicznego: „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości”. 
▪ Dzień 21 i 22 stycznia to Ogólnopolski Dzień Babci i Dziadka. 
To szczególna okazja, by otoczyć darem modlitwy i serdeczno-
ścią nasze Babcie i naszych Dziadków. Oni przekazali nam dar 
wiary i miłości Boga oraz bliźnich. Uczyli i nadal uczą przez do-

świadczenie swojego życia jak pięknie żyć. Wielu z nich odeszło już do wieczności licząc na 
naszą modlitwę. 
▪ Okres Bożego Narodzenia to czas wizyt duszpasterskich. Niech kolędowe spotkanie bę-
dzie okazją do wspólnej modlitwy, rozmowy na temat wiary i zawierzenia siebie i całej rodzi-
ny Panu Bogu. Przygotujmy krzyż i wodę święconą. Dzieci i młodzież prosimy o powtórzenie 
pacierza, udostępnienie indeksów i zeszytów do lekcji religii. Jest to również okazja do zło-
żenia ofiary na kaplicę Wszystkich Świętych. Szczególnie rodziny zamieszkujące nowe 
domy, prosimy o  wcześniejsze zgłoszenie ministrantom czy księdzu, gdyż zwłaszcza  
w nowych osiedlach, gdy późną porą jest ciemno możemy kogoś pominąć. Kolęda będzie 
przebiegać jak w poprzednich latach przed pandemią. Jeden ks. idzie z jednej, a drugi  
z drugiej strony. 

- poniedziałek 16 stycznia od godz. 16 00 Brzeziny ul. Chęcińska  68-110 i 63-113 
- wtorek 17 stycznia od godz. 16 00 Brzeziny ul. Chęcińska 112-150 i 117-149 
- środa 18 stycznia od godz. 16 00 Brzeziny ul. Chęcińska 152-188 i 151-191 
- czwartek 19 stycznia od godz. 16 00 Brzeziny ul. Chęcińska 192-236 i 193-239 
- piątek 20 stycznia od godz. 16 00 Brzeziny ul. Chęcińska 238-282 i 247-285 
- sobota 21 stycznia od godz.  9 00 Brzeziny  ul. Chęcińska 284-332 i 334-360 

Kompletny plan kolędy umieszczony jest w gablocie i na stronie Parafii.  Z przyczyn od nas 
niezależnych np. pogrzebu, program kolędy może się zmienić. Będziemy zwracać szcze-
gólną uwagę na aktualizację kartoteki parafialnej (po 2 latach nieobecności). Prosimy zgła-
szać rodziny, które były przeszkodzono w wyznaczonym terminie, a które pragną przyjąć 
kolędę - ustalimy odpowiadającą datę. 
▪ W przyszłą niedzielę 22 stycznia będzie sprawowana dodatkowa Msza św. o godz. 18 00, 
na którą przyjadą wszyscy księża z dekanatu. 
▪ Dziękuję organizatorom i wykonawcom oraz uczestnikom koncertu kolęd i pastorałek  
w ubiegłą niedzielę w naszym kościele. 
▪ Dziękuję panom z Brzezin za akcję usunięcia zwalonej przez wiatr odnogi drzewa z cmen-
tarza przykościelnego koło wejścia na cmentarz i wywóz odpadów organicznych z cmenta-
rza. 
▪ Z Kowali Małej do sprzątania kościoła przybyły rodziny tylko w dwie soboty: 1 i 8 stycznia. 
Sądziłem, że wczoraj - jak prosiłem - ktoś jeszcze zatroszczy się o czystość świątyni. Pod 
nieobecność chętnych z tej miejscowości poproszę na przyszłą sobotę rodziny z Kowali od 
numerów początkowych. 

Boży człowiek… - Święty Honorat (16 stycznia) 
Honorat pochodził z dostojnej rodziny namiestników rzymskich 
w Galii. Urodził się w drugiej połowie wieku IV. Chrzest przyjął, 
gdy był już młodzieńcem. Czytając żywoty świętych, zapalił się 
do ich naśladowania. Nie umiejąc jednak zachować miary  
w zadawanych sobie pokutach, nabawił się ciężkiej choroby. 
Gdy wrócił do zdrowia, zamieszkał na jednej z dwóch Wysp 
Leryńskich (Lerins) u wybrzeży Francji w pobliżu Cannes. Wy-
spa ta potem otrzymała nazwę Wyspy św. Honorata. Niebawem 
koło mistrza zaczęli gromadzić się uczniowie. W taki to sposób 
powstał jeden z najsłynniejszych w średniowieczu ośrodków 
życia zakonnego. Klasztor w Lerins dał Kościołowi ok. 70 świę-
tych. W wieku VI opactwo przyjęło regułę św. Benedykta. Od 
roku 1859 są tu cystersi. Jako opat klasztoru w Lerins Honorat 
przyjął święcenia kapłańskie. W 427 roku został powołany na 
biskupstwo w Arles. Przy katedrze założył klasztor i ze swymi 
kanonikami prowadził zakonny tryb życia. Otoczony licznym 
zastępem swoich uczniów, oddał Bogu ducha 16 stycznia 429 
lub 430 roku.  

Zamyśl się… 
„Choćbyś przegrał całkowicie zbierz się, 
zgarnij, dźwignij, zacznij od nowa! Spróbuj 
budować na tym co w tobie jest z Boga.”  
                                      /bł. Kard. Wyszyński/  

Uśmiech 
Karolek w kościele słyszy, jak ludzie odpo-
wiadają księdzu: "I z Duchem Twoim". Pa-
trzy na mężczyznę stojącego za nim i mówi: 
- I z duchem twoim i moim. 

Coś dla ducha… 
„Wesele” 

Ślub. Nowożeńcy dogadali się z proboszczem, że zorganizują małe przyjęcie na dziedzińcu 
parafialnym przed kościołem. Niestety rozpadało się, i nie mogąc zrobić przyjęcia na dwo-
rze, młodzi poprosili księdza, aby pozwolił im świętować w kościele. 
Proboszcz nie był wcale zadowolony z pomysłu, by świętować wewnątrz kościoła, ale nowo 
poślubieni rzekli: - Zjemy kawałek tortu, zaśpiewamy jakąś piosenkę, wypijemy trochę wina, 
a potem pójdziemy do domu. Proboszcz dał się przekonać. Jednak zaproszeni wypili trochę 
wina, zaśpiewali piosenkę, potem wypili znowu trochę wina, zaśpiewali jeszcze jedną pio-
senkę, a potem znowu wino i znowu piosenki. I tak po półgodzinie w kościele świętowano 
na całego. Wszyscy bawili się, ciesząc się ślubem. Tylko proboszcz w napięciu przechadzał 
się w tę i z powrotem po zakrystii, rozdrażniony hałasem, jaki weselni goście czynili w ko-
ściele. 
Wszedł jego wikariusz i powiedział: - Widzę, że proboszcz jest bardzo spięty. 
- Jasne, że jestem bardzo spięty! Słyszysz, jaki robią hałas, właśnie w Domu Pańskim! Na 
wszystkich świętych! 
- Ależ Ojcze, nie mieli żadnego miejsca, gdzie mogliby się podziać! 
- Wiem o tym dobrze! Ale czy trzeba przy tym robić tyle hałasu? 
- No, w gruncie rzeczy, Ojcze, nie możemy zapominać, że sam Jezus brał pewnego razu 
udział w weselu. 
Proboszcz odrzekł: - Wiem doskonale, że Jezus Chrystus brał udział w weselu, nie musisz 
mi wcale o tym przypominać! Ale w Kanie Galilejskiej nie mieli Najświętszego Sakramentu! 
Żywy i obecny Jezus.- tylko Jego osoba się liczy Niebezpieczeństwo rodzi się wówczas, gdy 
Najświętszy Sakrament staje się ważniejszy od Jezusa Chrystusa. Gdy adoracja staje się 
ważniejsza od miłości, a ściany ważniejsze od życia.                                       /Bruno Ferrero/ 

 


